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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal du alltid føre dei opp
på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Vedlegg

Vedlegg 1: Bakgrunnsinformasjon
Vedlegg 2: Logo frå Norsk Narkotikapolitiforening
Vedlegg 3: Vurderingskriterium

Vedlegg som skal
leverast inn
Informasjon om
vurderinga

Sensor vurderer i kva grad oppgåvesvaret viser at kandidaten
har nådd kompetansemåla i læreplanen, og korleis kandidaten
bruker og reflekterer over faglege kunnskapar og dugleikar.
Det blir lagt vekt på at du viser korleis ein jobbar i ein idéprosess,
at du viser kompetanse innan design, bruker faglege omgrep og
grunngir vala dine på bakgrunn av designfagleg kompetanse.
Sjå dei vedlagde vurderingskriteria.

Andre
opplysningar

Eksamen

Du skal svare på alle oppgåvene.
Les derfor nøye gjennom alle oppgåvene før du svarer på dei.
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Oppgåve 1 – Mediedesign
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ønskjer at du skal designe ulike medieprodukt med
bakgrunn i det førebyggjande prosjektet «Bry deg – sei nei til narkotika».
Ta utgangspunkt i bakgrunnsinformasjonen som er gitt i oppgåva. Vel deg eit
medieprodukt du meiner vil formidle bodskapen til NNPF på ein formålstenleg måte.
Grunngi med skisser og skriftlege framstillingar korleis du tenkjer deg dette
medieproduktet designmessig utforma.

Oppgåve 2 – Komposisjon
Ta utgangspunkt i medieproduktet ditt frå oppgåve 1. Beskriv korleis du har brukt
komposisjonsprinsippa i medieproduktet, og drøft korleis dei ulike elementa i
komposisjonen påverkar kvarandre.

Oppgåve 3 – Typografi, form og farge
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ønskjer å utarbeide ei trykksak for det
førebyggjande prosjektet «Bry deg – sei nei til narkotika», til distribusjon på
vidaregåande skular i Noreg. Vel deg eit medieprodukt til trykk. Med utgangspunkt i
dette medieproduktet til trykk skal du beskrive og grunngi typografiske val og bruken
av form og farge, tilpassa bodskap, uttrykk og medieval.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Vedlegg 1: Bakgrunnsinformasjon
Vedlegg 2: Logo fra Norsk Narkotikapolitiforening
Vedlegg 3: Vurderingskriterier

Informasjon om
vurderingen

Sensor vurderer i hvilken grad besvarelsen viser at kandidaten
har nådd kompetansemålene i læreplanen, og hvordan
kandidaten anvender og reflekterer over faglige kunnskaper og
ferdigheter.
Det legges vekt på at du viser hvordan man jobber i en
idéprosess, at du viser kompetanse innen design, bruker
fagbegreper og begrunner valgene dine på bakgrunn av
designfaglig kompetanse.
Se vedlagte vurderingskriterier.

Andre
opplysninger

Eksamen

Alle oppgavene skal besvares.
Les derfor nøye gjennom alle oppgavene før du besvarer dem.
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Oppgave 1 – Mediedesign
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ønsker at du skal designe ulike medieprodukter
med bakgrunn i det forebyggende prosjektet «Bry deg – si nei til narkotika».
Ta utgangspunkt i bakgrunnsinformasjonen som er gitt i oppgaven. Velg deg et
medieprodukt du mener vil formidle budskapet til NNPF på en hensiktsmessig måte.
Grunngi med skisser og skriftlige beskrivelser hvordan du tenker deg dette
medieproduktet designmessig utformet.

Oppgave 2 – Komposisjon
Ta utgangspunkt i medieproduktet ditt fra oppgave 1. Beskriv hvordan du har brukt
komposisjonsprinsippene i medieproduktet, og drøft hvordan de ulike elementene i
komposisjonen påvirker hverandre.

Oppgave 3 – Typografi, form og farge
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ønsker å utarbeide en trykksak for det
forebyggende prosjektet «Bry deg – si nei til narkotika», til distribusjon på
videregående skoler i Norge. Velg deg et medieprodukt til trykk. Med utgangspunkt i
dette medieproduktet til trykk skal du beskrive og grunngi typografiske valg og bruken
av form og farge, tilpasset budskap, uttrykk og medievalg.
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Vedlegg 1
Nynorsk

Bakgrunnsinformasjon
Kripos' narkotikastatistikk for første halvår 2016 viser at det aldri før er blitt beslaglagt
større mengder cannabis (hasj, marihuana og cannabisplantar) i Noreg. Det blei
beslaglagt meir cannabis i første halvår 2016 enn i heile 2015. Den same statistikken
viser òg at beslag av narkotiske stoff som MDMA (ecstasy), LSD og kokain aukar.
Ein auke i beslag av narkotiske stoff, både i tal og i mengd, gir grunn til å rekne med
at det også er auka bruk av desse stoffa.
Ein rapport frå 2016 om bruken av illegale rusmiddel i Noreg, gjennomført for Statens
institutt for rusmiddelforsking (SIRUS), viser at cannabis er det klart mest utbreidde
illegale rusmiddelet i Noreg. I overkant av ein firedel av unge mellom 16 og 30 år
vedgår å ha brukt rusmiddelet. Det er langt fleire menn enn kvinner som vedgår bruk.
Nærmare 90 prosent av dei som hadde brukt cannabis, opplyste at dei hadde fått
eller kjøpt stoffet av ein kjenning ved siste gongs bruk. Det var ein større prosentdel
som rapporterte å ha brukt cannabis i folkerike delar av landet enn i mindre folkerike
delar. Dei som opplyste å ha brukt cannabis i dei siste 12 månadene, rapporterte òg
større alkoholkonsum i same periode samanlikna med gjennomsnittet i aldersgruppa.
Politiet opplyser på nettsidene sine at narkotikakriminalitet er eit viktig
satsingsområde fordi misbrukarar utgjer eit stort helse- og sosialproblem i Noreg, og
fordi narkotikakriminalitet ofte fører med seg annan type kriminalitet.
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er ein frivillig, ideell organisasjon med
medlemmer frå blant anna politiet, tollvesenet, påtalemakta, kriminalomsorga og
forsvaret. Hovudaktiviteten til NNPF er det førebyggjande prosjektet «Bry deg – sei
nei til narkotika».
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Bokmål

Bakgrunnsinformasjon
Ifølge Kripos' narkotikastatistikk for første halvår 2016 har det aldri før blitt beslaglagt
større mengder cannabis (hasj, marihuana og cannabisplanter) i Norge. Det ble
beslaglagt mer cannabis i første halvår 2016 enn i hele 2015. Den samme
statistikken viser også at beslag av narkotiske stoffer som MDMA (ecstasy), LSD og
kokain øker. En økning i beslag av narkotiske stoffer, både i antall og i mengde, gir
grunn til å anta at det også er økt bruk av disse stoffene.
En rapport fra 2016 om bruken av illegale rusmidler i Norge, gjennomført for Statens
institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), viser at cannabis er det klart mest utbredte
illegale rusmidlet i Norge. I overkant av en fjerdedel av unge mellom 16 og 30 år
innrømmer å ha brukt rusmidlet. Det er vesentlig flere menn enn kvinner som
innrømmer bruk. Nærmere 90 prosent av dem som hadde brukt cannabis, oppga at
de hadde fått eller kjøpt stoffet av bekjente ved siste gangs bruk. Det var en større
andel som rapporterte å ha brukt cannabis i folkerike deler av landet enn i mindre
folkerike deler. De som oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene,
rapporterte også større alkoholkonsum i samme periode sammenlignet med
aldersgruppen som helhet.
Politiet opplyser på sine nettsider at narkotikakriminalitet er et viktig satsingsområde
fordi misbrukere utgjør et vesentlig helse- og sosialproblem i Norge, og fordi
narkotikakriminalitet ofte fører med seg annen type kriminalitet.
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en frivillig, ideell organisasjon med
medlemmer fra blant annet politiet, tollvesenet, påtalemyndigheten,
kriminalomsorgen og forsvaret. Hovedaktiviteten til NNPF er det forebyggende
prosjektet «Bry deg – si nei til narkotika».
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Vedlegg 2
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Vedlegg 3
Vurderingskriterier
Kompetansemål

Fremragende
kompetanse
Karakteren 5 og 6

God kompetanse
Karakteren 3 og 4

Lav kompetanse
Karakteren 2

Utarbeide mediedesign
for medieprodukter til
papir-, skjerm- og
lydmedier på bakgrunn
av ideer hos ulike
oppdragsgivere, og
begrunne
designmessige
virkemidler

Reflektert bruk av
virkemidler etter
yrkesfaglig standard,
virkemiddelbruk som
fremmer
kommunikasjonen i
medieproduktet

Faglig bevisst bruk av
designmessige
virkemidler for å
fremme
kommunikasjonen i
medieproduktet

Bruk av designmessige
virkemidler i
medieproduktet

Bruke ulike teknikker i
idéutvikling fra research
til ferdig konsept,
dokumentere prosessen
med idéskisser og
presentere konseptet
for en oppdragsgiver

Helhetlig, målrettet og
reflektert prosess – fra
idéutvikling til
presentert konsept

Ryddig og dokumentert Enkel prosess – fra
prosess – fra
idéutvikling til presentert
idéutvikling til
konsept
presentert konsept

Bruke
komposisjonsprinsipper
innen tekst, bilde og lyd
og drøfte hvordan de
ulike elementene
påvirker hverandre

Bruker
komposisjonsprinsipper
på en overbevisende
måte
Omfattende bruk av
virkemidler

Bruker
Bruker
komposisjonsprinsipper komposisjonsprinsipper
på en hensiktsmessig
måte
Et bevisst forhold til
bruken av virkemidler

Bruke typografi i
elektroniske og trykte
medier tilpasset
budskap, uttrykk og
medievalg

Helhetlig bruk av
Viser forståelse for og Enkel typografisk
typografi og
evne til å bruke
utforming
typografiske prinsipper typografiske prinsipper

Bruke form og farge
Gjennomført og bevisst Bruk av form og farge
som virkemidler i
bru bruk av form og farger på en hensiktsmessig
egne produksjoner og
måte
vurdere
virkemidlene

Bruk av form og farger

Karakteren 1 uttrykker at besvarelsen viser lavere måloppnåelse enn det som er beskrevet ovenfor.
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